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การจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยวิธีสอบราคา

ขั้นตอนการซื้อและการจ้างโดยวิธีสอบราคา
(ราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
รายงาน (27)
เจ้าหน้ าที่พสั ดุ

หัวหน้ าส่ วนราชการ

ให้ ความเห็นชอบ (29)

จัดทําเอกสารประกาศ (40) และ ออกประกาศรับซอง(41)
เจ้าหน้ าที่ รบั ซอง
(41)
- รับซองโดยไม่เปิ ดซองตัง้ แต่วนั ประกาศวันสิน้ สุดรับซอง
- ออกใบรับซองให้ผยู้ ่นื ซอง และส่งมอบซองให้แก่หวั หน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุทนั ที

-

ก่อนวันเปิ ดซอง > 10 วันธรรมดา
นานาชาติ
> 45 วันธรรมดา
ปิ ด ณ ทีท่ ําการโดยเปิ ดเผย
ส่งให้มอี าชีพขาย/รับจ้าง โดยตรงทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนให้มากทีส่ ดุ

คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา (42)
- เปิ ดซองใบเสนอราคาและอ่านราคาพร้อมบัญชีเอกสาร
- ตรวจสอบคุณสมบัตผิ เู้ สนอราคา
- ตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัตขิ องพัสดุ
- คัดเลือกทีม่ ี
~ เกณฑ์ปกติรายตํ่าสุด
คุณภาพและ
~ เท่ากันหลายราย
ยื่นซองใหม่
คุณสมบัตเิ ป็ น ~ รายเดียว
ดําเนินการต่อ
ประโยชน์
หัวหน้าส่วนราชการสังการ
่

วันจัดทํา
ประกาศ &
เอกสาร

วันเสนอ
ลงนาม
ประกาศ

วันประกาศ วันเปิ ดซอง
สิ้นสุดวัน รายชื่อ ใบเสนอ
สิ้นสุดวัน
ให้/ขาย วันชี้สถานที่ รับซอง ผบยร.
ราคา

ให้/ขาย

วันประกาศ
ผลการสอบ
ราคา

ไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน (วันทําการ + วันหยุด)
- 2 วัน-

- 1 วัน-

- 1 วัน-

ช่วงเวลาให้ยน่ื ซองสอบราคา

25 วัน

- 2 วัน-

- 1 วัน- - 1 วัน-

-โดยเร็ว
ที่สุด
ไม่ควรเกิน
5 วัน
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1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทํารายละเอียดพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง หากเป็ น
ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จะต้องนํารายละเอียดดังกล่าวเข้าคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด
คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยก่อน จึงจะสามารถดําเนินการจัดซื้อได้
2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอให้พสั ดุดาํ เนินการประกาศ โดยกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนเพือ่ งานพัสดุ กองคลัง จักได้ใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทําประกาศ
3. งานพัสดุ กองคลัง ดําเนินการจัดทํารายงานการจัดซื้อจัดจ้าง คําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ และประกาศสอบราคา
3.1 กรณี วงเงินไม่เกิน 300,000.- บาท เสนอผูอ้ าํ นวยการสถาบัน/ผูอ้ าํ นวยการศูนย์/
คณบดี/รองอธิการบดี/อธิการบดี อนุมตั ิ ลงนามคําสัง่ และลงนามประกาศ
3.2 กรณี วงเงินตั้งแต่ 300,000.- บาท ขึ้นไป เสนอรองอธิการบดี/อธิการบดี อนุมตั ิ
ลงนามคําสัง่ และลงนามประกาศ
4. งานพัสดุ กองคลัง ดําเนินการจัดส่ งคําสัง่ ให้คณะกรรมการ ส่ งประกาศไปเผยแพร่ และ
ปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 41 รวมทั้ง
ประกาศผ่านเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
www.gprocurement.or.th และเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย
- www.nu.ac.th
- www.nu.ac.th/office/finance (เว็ปไซต์กองคลัง)
- www.nu.ac.th/office/psd (เว็บไซต์งานพัสดุ 1)
5. งานพัสดุ กองคลัง ดําเนินการรับซองสอบราคา ตามระยะเวลาที่กาํ หนดในประกาศ
ซึ่งจะมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน
6. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการรับซอง หัวหน้างานพัสดุ จัดทํารายงานการรับซอง และ
ส่ งมอบให้กบั คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
7. คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา พิจารณาคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา ในการเป็ นผูม้ ี
ผลประโยชน์ร่วมกัน และการขัดขวางราคาอย่างเป็ นธรรม โดยจัดทําเอกสารการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
8. คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอ
ราคากับมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็ นผูไ้ ม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่เป็ นผูข้ ดั ขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม หากปรากฏว่า มีผเู ้ สนอราคา หรื อผูเ้ สนองาน เป็ นผูเ้ สนอราคา ที่มีผลประโยชน์
ร่ วมกัน ให้ตดั รายชื่อ ผูเ้ สนอราคา หรื อผูเ้ สนองานดังกล่าว ทุกราย ออกจากการเป็ น ผูเ้ สนอราคา
หรื อผูเ้ สนองาน ในการเสนอราคา หรื อเสนองาน ในครั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้ง ให้ผเู ้ สนอราคาหรื อ
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ผูเ้ สนองาน รายดังกล่าว ทราบ (ข้ อ ๑๕ เบญจ) และหากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองก่อน หรื อ
ในขณะที่มีการเปิ ดซอง สอบราคาว่ามีผเู ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองาน กระทําการอันเป็ น การขัดขวาง
การแข่งขันราคา อย่างเป็ นธรรม ให้ทาํ การตรวจสอบข้อเท็จจริ งดังกล่าว หากเชื่อได้วา่ มีการกระทํา
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็ นธรรม ให้ตดั รายชื่อ ผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองาน ที่
กระทําการดังกล่าวทุกราย ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา หรื อผูเ้ สนองาน ในการซื้อหรื อการจ้างใน
ครั้งนั้น
9. คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ดําเนินการตามหน้าที่ ในระเบียบฯ ข้อ 42 ดังนี้
9.1 เปิ ดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคา พร้อมบัญชี รายการเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ของผูเ้ สนอราคาทุกราย โดยเปิ ดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาํ หนด และตรวจสอบ
รายการเอกสาร ตามบัญชีของผูเ้ สนอราคา ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคน ลงลายมือชื่อกํากับไว้ ใน
ใบเสนอราคา และเอกสารประกอบ ใบเสนอราคา ทุกแผ่น
9.2 ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผูเ้ สนอราคา ใบเสนอราคา แค็ตตาล็อก หรื อแบบรู ปและ
รายละเอียด แล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคา ที่ถูกต้องตามเงื่อนไข ในเอกสารสอบราคา
9.3 พิจารณาคัดเลือกพัสดุ หรื องานจ้าง ของผูเ้ สนอราคา ที่ถูกต้องตาม (๒) ที่มี
คุณภาพและคุณสมบัติ เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอให้ซ้ือหรื อจ้าง จากรายที่คดั เลือกไว้
แล้ว ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุ ด
ในกรณี ที่ ผูเ้ สนอราคาตํ่าสุ ดดังกล่าว ไม่ยอมเข้าทําสัญญา หรื อข้อตกลงกับส่ วน
ราชการ ในเวลาที่กาํ หนด ตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการ พิจารณาจากผูเ้ สนอราคาตํ่า
รายถัดไปตามลําดับ
ถ้ามีผเู ้ สนอราคาเท่ากัน หลายราย ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคาดังกล่าว มาขอให้เสนอ
ราคาใหม่ พร้อมกัน ด้วยวิธียนื่ ซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่า ราคาของผูเ้ สนอราคา รายที่คณะกรรมการ เห็นสมควรซื้อหรื อจ้าง
สู งกว่าวงเงิน ที่ซ้ือหรื อจ้าง ให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ดําเนินการ ตามข้อ ๔๓
9.4 ในกรณี ที่มีผเู ้ สนอราคาถูกต้อง ตามรายการละเอียดและเงื่อนไข ที่กาํ หนดไว้
ในเอกสารสอบราคา เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการ ดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม
9.5 ให้คณะกรรมการ รายงานผลการพิจารณา และความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร ที่
ได้รับทั้งหมด ต่อผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อสัง่ การ โดยเสนอผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
10. หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง เสนอสรุ ปผล และเอกสารทั้งหมด เสนอผูม้ ีอาํ นาจสัง่ การ
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11. งานพัสดุ กองคลัง ดําเนินการ
11.1 จัดทําหนังสื อแจ้งทําสัญญา ส่ งให้กบั ผูเ้ สนอราคาได้
11.2 ตรวจสอบหนังสื อคํ้าประกันสัญญา กรณี ผขู ้ าย/ผูร้ ับจ้าง นําหนังสื อคํ้าประกัน
มาเป็ นหลักประกันสัญญา
11.3 จัดทําสัญญา หรื อข้อตกลง ตามคําสัง่ การของผูม้ ีอาํ นาจ
11.4 จัดเก็บต้นฉบับเข้าแฟ้ ม และส่ งคู่ฉบับสัญญาให้กบั ผูข้ าย
11.5 สําเนาสัญญาให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้อง ได้แก่
- หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
- ผูค้ วบคุมงาน (ถ้ามี)
- สรรพากร (มูลค่าสัญญาตั้งแต่ 100,000.- บาท ขึ้นไป)
- สรรพากร และ สตง. (มูลค่าสัญญาตั้งแต่ 1,000,000.- บาท ขึ้นไป)
11.6 ลงทะเบียนคุมสัญญา
12. เมื่อผูข้ าย/ผูร้ ับจ้างส่ งมอบ เจ้าหน้าที่พสั ดุหน่วยงานตรวจสอบเอกสาร จัดเตรี ยม
เอกสารการตรวจรับ และนัดกรรมการตรวจรับ/กรรมการตรวจการจ้าง เพื่อนัดวันและเวลา
ในการตรวจรับ
กรณี เป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ หรื องานจ้างอื่นที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจรับดําเนินการตามหน้าที่ ข้อ 71 ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาํ การของผูใ้ ช้พสั ดุน้ นั หรื อสถานที่ ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา
หรื อข้อตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณี ที่ ไม่มีสญ
ั ญาหรื อข้อตกลง จะต้องได้รับ
อนุมตั ิ จากหัวหน้าส่ วนราชการก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณี ที่
มีการทดลองหรื อตรวจสอบ ในทางเทคนิคหรื อทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผูช้ าํ นาญการ หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุน้ นั มาให้คาํ ปรึ กษา หรื อส่ งพัสดุน้ นั ไปทดลองหรื อตรวจสอบ ณ สถานที่
ของผูช้ าํ นาญการ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั ๆ ก็ได้
ในกรณี จาํ เป็ น ที่ไม่สามารถตรวจนับ เป็ นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับ
ตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) โดยปกติ ให้ตรวจรับพัสดุ ในวันที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง นําพัสดุมาส่ ง และให้
ดําเนินการให้เสร็ จสิ้ นไป โดยเร็ วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องควบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง ได้ส่ง
มอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง นําพัสดุน้ นั มาส่ ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่
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พัสดุ พร้อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน อย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผขู ้ ายหรื อผู ้
รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พสั ดุ ๑ ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วย การเบิก
จ่ายเงินจากคลัง และรายงาน ให้หวั หน้าส่ วนราชการทราบ ในกรณี ที่เห็นว่า พัสดุที่ส่งมอบ มี
รายละเอียด ไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด ในสัญญาหรื อข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าส่ วนราชการ ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ เพื่อทราบ หรื อสัง่ การ แล้วแต่กรณี
(๕) ในกรณี ที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง ส่ งมอบพัสดุถูกต้อง แต่ไม่ครบจํานวน หรื อส่ งมอบ
ครบจํานวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรื อข้อตกลง มิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้
เฉพาะจํานวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบตั ิตาม (๔) และโดยปกติ ให้รีบรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อ
แจ้งให้ผขู ้ าย หรื อผูร้ ับจ้างทราบ ภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วนั ตรวจพบ แต่ท้ งั นี้ ไม่ได้ตดั สิ ทธิ์ ของ
ส่ วนราชการ ที่จะปรับผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง ในจํานวนที่ส่งมอบ ไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้องนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุ ที่ประกอบกัน เป็ นชุดหรื อหน่วย ถ้าขาดส่ วนประกอบ อย่างใด
อย่างหนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถใช้การได้ โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง มิได้ส่งมอบ
พัสดุน้ นั และโดยปกติ ให้รีบรายงาน หัวหน้าส่ วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผขู ้ าย หรื อผูร้ ับจ้างทราบ
ภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วนั ที่ตรวจพบ
(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไม่ยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้
เสนอหัวหน้าส่ วนราชการ เพื่อพิจารณาสัง่ การ ถ้าหัวหน้าส่ วนราชการ สัง่ การให้รับพัสดุน้ นั ไว้ จึง
ดําเนินการ ตาม (๔) หรื อ (๕) แล้วแต่กรณี
กรณี เป็ นสิ่ งก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้างดําเนินการตามหน้าที่ ข้อ 72 ดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อม ที่ผคู ้ วบคุม
งานรายงาน โดยตรวจสอบกับ แบบรู ปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา ทุกสัปดาห์ รวมทั้ง
รับทราบหรื อพิจารณา การสัง่ หยุดงาน หรื อพนักงานของผูค้ วบคุมงาน แล้วรายงาน หัวหน้าส่ วน
ราชการ เพื่อพิจารณาสัง่ การต่อไป
(๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณี มีขอ้ สงสัย หรื อมีกรณี ที่เห็นว่า ตามหลักวิชาการ
ช่าง ไม่น่าจะเป็ นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ ที่ทาํ การไว้ในสัญญา หรื อที่ตกลง ให้
ทํางานจ้างนั้นๆ โดยให้มีอาํ นาจ สัง่ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรื อตัดทอน งานจ้างได้ ตามที่
เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพือ่ ให้เป็ นไปตาม แบบรู ปรายการละเอียดและข้อกําหนด
ในสัญญา
(๓) โดยปกติ ให้ตรวจผลงาน ที่ผรู ้ ับจ้างส่ งมอบ ภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วนั ที่
ประธานกรรมการ ได้รับทราบ การส่ งมอบงาน และให้ทาํ การตรวจรับ ให้เสร็ จสิ้ นไป โดยเร็ วที่สุด
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(๔) เมื่อตรวจเห็นว่า เป็ นการถูกต้องครบถ้วน เป็ นไปตาม แบบรู ปรายการละเอียด
และข้อกําหนด ในสัญญาแล้ว ให้ถือว่า ผูร้ ับจ้าง ส่ งมอบงานครบถ้วน ตั้งแต่วนั ที่ผรู ้ ับจ้าง ส่ งงานนั้น
และให้ทาํ ใบรับรองผลการปฏิบตั ิงานทั้งหมด หรื องานเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผรู ้ ับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พสั ดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิก
จ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงาน ให้หวั หน้าส่วนราชการทราบ
ในกรณี ที่เห็นว่า ผลงานที่ส่งมอบทั้งหมด หรื องวดใดก็ตาม ไม่เป็ นไปตาม แบบ
รู ปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา ให้รายงาน หัวหน้าส่ วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ เพื่อทราบ หรื อสัง่ การ แล้วแต่กรณี
(๕) ในกรณี ที่ กรรมการตรวจการจ้างบางคน ไม่ยอมรับงาน โดยทําความเห็นแย้งไว้
ให้เสนอหัวหน้าส่ วนราชการ เพื่อพิจารณาสัง่ การ ถ้าหัวหน้าส่ วนราชการ สัง่ การให้ตรวจรับงานจ้าง
นั้นไว้ จึงจะดําเนินการ ตาม (๔)
13. เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการลงลายมือชื่อ
ในใบตรวจรับ หรื อใบรับรองผลการปฏิบตั ิงาน
14. เจ้าหน้าที่พสั ดุหน่วยงาน รวบรวมเอกสารเสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิการตรวจรับงาน
โดยแยกเป็ นกรณี ดงั นี้
วงเงินไม่ เกิน 300,000.- บาท
อยูใ่ นอํานาจของคณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ (ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัย) ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุ
หน่วยงานเกษียนหนังสื อเสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
วงเงินเกินกว่ า 300,000.- บาท
อยูใ่ นอํานาจของอธิการบดี/รองอธิการบดี (ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัย) ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุ
หน่วยงานเสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิผา่ นหัวหน้างานพัสดุ
15. การลงทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์
กรณีเป็ นวัสดุ
- ลงทะเบียนคุม ณ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เช่นเดียวกับการซื้อ/จ้างด้วยวิธี
ตกลงราคา
กรณีเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ /สิ่ งก่อสร้ าง
- ส่ งมาให้งานพัสดุ กองคลังลงทะเบียน เช่นเดียวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
16. เจ้าหน้าที่พสั ดุหน่วยงาน เขียนหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์เช่นเดียวกับวิธีตกลงราคา
17. เจ้าหน้าที่พสั ดุหน่วยงาน ส่ งเอกสารทั้งหมด ให้การเงินเพื่อทําเรื่ องเบิกจ่ายเงิน เช่นเดียวกับวิธีตกลง
ราคา
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